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Při sobotní SBÍRCE POTRAVIN se pro Oblastní charitu Třebíč v hypermarketu
KAUFLAND v STOP SHOP areálu v Třebíči shromáždilo celkem 950 kg potravin a
základní drogerie, což je o 257 kg více než na jaře.

  

„Atmosféra na sbírce byla moc pěkná, pracovníci obchodu velmi vlídní a sami nás také podpořili
individuálními dary,“ sděluje koordinátor Sbírky potravin v třebíčské Charitě Michal Saidl a
doplňuje: „Děkujeme všem, kteří přišli sbírku podpořit. Letošní ročník byl podle našeho
pozorování především ve znamení „velké rodiny malých dárců“. Opravdu darovalo mnoho lidí,
třeba jedny těstoviny a konzervu, toho si v současné době opravdu velmi vážíme. Děkujeme
všem dárcům, a také dobrovolníkům, bez jejichž zapojení bychom sbírku v tomto rozsahu
nezorganizovali, potravinové bance, společnosti Kaufland i jejím zaměstnancům za poskytnutí
zázemí a bezvadnou spolupráci.“

  

Komu sbírka pomůže?

      

Sbírka u nás poslouží lidem v nouzi, kterými jsou nyní častěji osamělí senioři a rodiče
samoživitelé, zejména maminky s dětmi. Pomůže také dalším lidem a rodinám, kterým není
dostupná jiná forma pomoci a nemají prostředky na základní potřeby, potraviny nebo hygienu.
Letos již pracovníci Oblastní charity Třebíč vydali potravinovou a materiální pomoc více než 200
lidem v nouzi. 
Jak lze ještě pomoci? 
„Některých druhů zboží se nám sešlo méně, nebo se velmi brzy se vyčerpají,“ říká koordinátor
sbírky Michal Saidl a dodává: „Pokud by nás ještě chtěl někdo obdarovat, uvítáme zejména: 
• konzervy - zeleninové i masové, paštiky 
• instantní polévky, luštěniny 
• Sunar, instantní dětská jídla 
• dětské pleny 
Věci v originálním balení lze přinést ve všední dny na správu Oblastní charity Třebíč v Židovské
čtvrti na ul. L. Pokorného 15, nebo do azylových domů na Vltavínské č. 1402 či na Heliadově
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ulici č. 10.“

  

  

Michal Saidl
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